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ِچکیده

از نواسخ ابتداا   یکی از مباحث مهم در ادبیات عرب بحث از حروف مشبهة بالفعل است . حروف مشبهة بالفعل 

مشدبهة بالفعدل    حدروف شاه اندا .   از چنا جهت ، مسمی به این اسمو به خاطر شباهتشان  محسوب می شونا 

به عنوان اسم منصوب و خبر را به عنوان خبر برای خود  راداخل بر مبتاا و خبر شاه و مبتاا هستنا که  حروفی 

برای ترجی حصول خبر برای اسم ، لیدت بدرای تمندی     لَّعَاِن و اَن برای تاکیا و تحقیق کالم ، لَمرفوع می کنا . 

 ک یعنی رفع توهمی  کده از راک می آینا . استاراخبر برای اسم ، کاَنَّ برای تشبیه خبر به اسم و لکن برای استا

. ولی گداهی تقدایم جدائز     تقایم خبر حروف مشبهة بالفعل جائز نمی باشاکالم سابق به ذهن خطور می کنا . 

اختصاص به اسما  از بدین   "لیت"است و در سه موضع واجب . وقتی ما داخل بر این حروف می شود در غیر 

از بین می رود و اهمدال بیشدتر از   نمی رود و اعمال و اهمال هر دو جائزنا ولی در غیر لیت اختصاص به اسما  

اعمال است.اینکه کی بگوییم اَنَّ و کی اِنَّ موارد مختلفی دارد و خالصه آن ایسنت که اگر در محلی قدرار بگیدرد   

که آن محل اعراب برداشته، اَن می گوییم و در غیر اینصورت اَن َّ و در پنج موضع هر دو وجه جائز است . یکی 

 اینست که اَن تاویل به مصار می برد به خالف اِن .  از فرق های اَن و اِن

   تخفیف حروف مشبهة بالفعل -  مشبهة بالفعل با ما ترکیب حروف -نواسخ  -کلیا واژه ها : حروف مشبهة بالفعل 
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ِمقدهم

الکلمه اسم و فعل و حرف . این جمله ای است که هر طلبه ای با آن آشناست و شروع بحث از ادبیدات عدرب   

است . حوزه های علمیه شروع به فعالیت در عرصه های دینی کردنا و علما  تمام سعی خود را در نوشتن کتب 

 اصول کتبی تالیف شا .  آموزشی به کار بردنا و در زمینه های زیادی چون ادبیات ، منطق ، فقه و 

که دروس حوزه دارد اینست که بایا مرحله به مرحله و تاریجی مورد تعلم قدرار گیدرد و    از جمله ویژگی هایی

از  رفت . نقطه ی شروع علوم حوزوی ادبیدات عدرب اسدت . علمدائی     مباحث دیگرنمی شود که ابتاا ا سراغ 

برای کیفیت دهدی بده   چون مارس افغانی زحمات زیادی را صاحب مروج الذهب تا جامع المقامات و معاصر 

  گرفته است .در سه سال اول حوزه علمیه چنا کتب ادبیات مورد تاریس قرار  فعالآموزش طالب کشیانا. 

بحث در ادبیات عرب شاخه های زیادی دارد ولی بناه در این مقاله قصا دارم از حروف مشبهة بالفعل بحث کنم 

پیچیداگی و   -2وجود ضعف در کتب حوزه در بیان این مطالدب   -1خود را چنا چیز می دانم : . دلیل انتخاب 

داستانی از ایدن مدورد در   » استفاده ی زیاد قرآن و روایات از این حروف  -3پراکناگی مطالب مذکور در کتب 

 عالقه ی شخصی به بحث از نواسخ .  -4« 1ادامه خواها آما

نا که چون در بعضی مباحث مطلب کم است پس تحقیق کمی صورت گرفته اسدت  امیاوارم به ذهنتان خطور نک

و بقیه ی کتب خیلی زیاد نوشته انا . خیر .  بلکه بناه همانگونه که عرض شا خالصه و نتیجه ی مباحث کتدب  

 فوق را به کتابت در آورده ام . 

ین مقاله در دسترس عموم قرار بگیرد امیا است با عنایات حضرت صاحب الزمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف ا

 44تابستان  - 1431رمضان  -احمارضا فتحی         و برای همه عالقمناان مفیا واقع شود . والسالم . 
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 مفاهیم و اصطالحاتبیان   -فصل اول 

اصال ایدن  برای آشنایی بهتر با این که بحث در چیست و شا موضوع مقاله حروف مشبهة بالفعل است  بیانوقتی 

 مباحث داخل در چه مباحثی هستنا ناچارا بایا الفاظی را تعریف کنیم.

به نام نواسخ . نسخ در لغدت   بزرگتر  نواسخ : حروف مشبهة بالفعل مجموعه ای بزرگ هستنا از مجموعه ای -1

.  وقتی میگوییم نواسخ االبتاا یعندی   1به معنی انااختن ، از میان بردن ، باطل کردن و بی اعتبار کردن آماه است

کده  و نقش ترکیبی دیگری را باانها مدی دهندا    کننا کلماتی که مبتاا و خبر را از ابتاائیت و خبریت باطل می 

و حروف مشدبهة بالفعدل .   عبارتنا از : افعال ناقصه . افعال مقاربه . الی نفی جنس . ما حجازیه ) شبیه به لیس ( 

از ابتاائیت و خبریت  مشبهة بالفعل هست که بر مبتاا و خبر داخل شاه و آنها را بی اعتبار که بحث ما در حروف

 . 2دیگری که در ادامه بحث خواها شا را به آنها می دهاکرده و نقش 

حروف : لفظ حروف از لحاظ صرفی جمع کثرة است برای حرف و حدرف عبارتسدت از آنچده کده معندای       -2

تقل ناارد یعنی اینکه وقتی این حروف را به تنهایی ذکر می کنیم مثال میگوییم انَّ این به . معنای مس3مستقل ناارد 

تنهایی معنا ناارد و بایا با اسم و خبرش ذکر شود تا معنایی باها . ویژگی دیگر حرف اینست که اعدراب نمدی   

 .    پذیرد و به عبارت دیگر نمی توان به آن نقش داد  .مثال گفت فاعل است یا مفعول

مشبهة بالفعل : این دسته از نواسخ را مشبهة بالفعل نامیاه انا . یعنی حروفی که شبیه فعل هستنا . حال بایدا   -3

کتبی نحوی مختصرا وجوهات تشبیه را ذکر کرده انا . ولی بناه سعی میکنم  این وجوه شباهت را بررسی کنیم . 

 در حا توان آنها را مورد تحقیق قرار دهم . 

رفع و نصب : اولین وجوه از وجوه شباهت رافعیت و ناصبیت این حروف است . همانگونه که بعاا ذکدر   -الف 

خواها شا این حروف مبتاا و خبر را از ابتاائیت و خبریت بی اعتبار کرده و مبتاا را به عنوان اسم مرفوع و خبر 

ن کار را انجام می دها این ها هم قدارت  را به عنوان خبر برای خود منصوب می کننا .پس همانگونه که فعل ای

 .4رفع و نصب دارنا

                                                           

 181آذرتاش آذرنوش ، ص  - 1

 این کتاب خیلی مختصر مورد بررسی قرار داده است . »  49البهجة المرضیه ص  - 443النحو الوافی  - 128باائه النحو ، ص  - 2

 14صرف ساده ص  - 3
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اختصاص به اسما  : دومین از وجوه شباهت این حروف به فعل اختصاص این دو ) حروف و فعل ( به اسم  -ب

» فاعل ِ فعل جا  اسم می باشا و اختصاص به اسم هست در « اذا جا  نصر اهلل والفتح » است . همانگونه که در 

هم مالحظه می شود که ان بر اسم داخل شاه است . بایهی است که این شباهت خبر « علی کل شی قایر ان اهلل

را شامل نمی شود . زیرا فعل هم می توانا خبر برای این حروف قرار بگیرد ؛ همانگونه که در این مثال مالحظده  

 . 1 می شود . ان زیاا یقوم

افعدال ناقصده و   ت ، عبارتست از اینکه همانگونده کده   اهوجوه شبدخول به مبتاا و خبر : سومین وجوه از  -ج 

 .  2این حروف هم مثل آنها داخل بر مبتاا و خبر می شونا  مقاربه داخل بر مبتاا و خبر می شونا ، 

: چهارمین وجه شباهت عبارتست از اینکه این حروف شبیه به فعل هستنا از آن جهت که فعل  3بنا  بر فتح  -د 

ماضی مبنی بر فتح است در اصل ، همه ی این حروف هم مبنی بر فتح هستنا همانگونه که در مثدال هدای فدوق    

 .که جا  مبنی بر فتح است« جا  من اقصا الماینة رجل»گذشت و بنا  مثل ماضی مثل : 

تعااد حروف : سه تای از این حروف سه حرفی هستنا مثل اِن و اَن و لیت همانگونه که بعضی از افعال سده   -ه 

حرفیا مثل ضرب . و دو تای از آنها   چهار حرفی یعنی لکن و لعل .  همانگونه که بعضی از افعال چهار حرفینا 

 .  4اکتسب پنج حرفی استمثل هناس . و  یکی دیگر که لکن است پنج حرفی است همانگونه که 

 احساس می کنم با توضیحاتی که داده شا ماهیت این حروف فهمیاه شا . 

 حال نیاز است به بحث در احکام این حروف .
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1در معانی مستفاد از حروف مشبهة بالفعل ی مختصرفصل دوم: بحث

این حروف که عبارتنا از : اِنَّ ، اَنَّ ، کَاَنَّ ، لَیتَ ، لکِنَّ و لَعَلَّ برای خود معنای خاصی دارنا . اصال هاف ازبحث 

فهم معنای کالم عربی است . با آموختن این بخش ما توانایی پیاا میکندیم بدر اینکده وقتدی در     در ادبیات عرب 

کده ایدن    در می یدابیم . با این توضیحات  آن حرف را بفهمیمکالمی یکی از این حروف پیاا شا معنای صحیح 

ذکر این نکته حائز اهمیت است که در این فصدل از مقالده خیلدی مختصدر     بخش مهم ترین بخش مقاله ماست . 

معانی را بیان میکنیم و نه همه ی معانی را بلکه معانی اصلی مستفاد را . ولی در فصل آخر که بحث های جزئدی  

حروف حال می پردازیم به بیان معانی این است نه احکام کلی در آنجا معانی را به طور مفصل بحث کرده این . 

: 

 « انی اری فی المنام انی اذبحک » مثال : « تاکیا وقوع خبر برای اسم » تاکیا و تحقیق  اِنَّ و اَنَّ :

 «یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فالنا خلیال » آروزی وقوع خبر برای اسم . مثال : لیت الشباب یعود یوما . » لیت : تمنی 

مثل قول علی علدی علیده   « از کالم سابق به ذهن خطور میکنا استاارک یعنی دفع توهماتی که» استاراک  لکن :

 السالم : لیس الخیر ان یکثر مالک و ولاک و لکن الخیر ان یکثر علمک  

 « کذلک یبین اهلل  ایاته لعلهم یتقون » امیاواری به وقوع مضمون خبر برای اسم » ترجی لعل: 

 «کانها کوکب دری  الزجاجه» مثال :  « تشبیه اسم به خبر» تشبیه  کان :
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 : تاثیر اعرابی1فصل سوم 

نواسخ مبتاا هر کاام برای خود عمل خاصی دارنا . از این بین حروف مشبهة بالفعل که داخل بر مبتداا و خبدر   

میشونا به مبتاا نصب داده و اصطالحا به آن اسم گفته می شود و خبر را رفع می دها و در اصطالح به آن خبدر  

 بلکه خبر برای آن حرف مشبهة بالفعل .  ؛  شود . البته نه خبر مبتااگفته می 

این مختصری از تاثیر اعرابی حروف مشبهه بالفعل بود . ولی گاهی اختالفاتی دیاه می شود که این فصل محدل  

که بررسی احکام جزئی حروف است خیلی مفصل مدورد بررسدی قدرار    بحث در آنها نیست . لذا در فصل آخر 

 م داد . خواهی

 2تقدیم خبر بر اسمفصل چهارم :  

ان اهللَ علدی کدل شدی    » تا اینجا بیان شا که حروف مشبهه بالفعل نصب به اسم می دهنا و رفع به خبدر . مثدل   

این حروف غیر و در این تراکیب بایا ابتاا اسم و سپس خبر ذکر شود . و این قانون بایا رعایت شود زیرا «3قایرُ

متصرف هستنا . غیر متصرف یعنی چیزی که مثنی و جمع نمی شود و فقط یک حالت دارد . و غیر متصرف هدا  

  در عمل ضعیف هستنا . 

. حدال دو حکدم    و دلیل این حکم هم بیان شدا   پس تا اینجا این را آموختیم که تقایم خبر بر اسم ممتنع است

اینست که این تقایم گاهی از حکم امتناع به جواز می رسا و این آن جدایی  دیگر را اضافه می کنیم . حکم اول 

است که خبر ظرف یا جارو مجرور باشا . مثل : ان فی الاار زیاا که خبر چون جارو مجرور اسدت اشدکالی در   

در در بعضی از کتب برای جواز این تقایم تعریف اسم را شرط گذاشته است و با توجه تقایم مالحظه نمی شود 

. و گاهی هم حکم این تقایم از جدواز هدم عبدور    «  4ان اِلینا اِیابهم» مثال ها صحت این قول به ذهن می رسا . 

در امثال ان . کتاب البهجه المرضیه تعبیر خیلی مغلقی را بیان کرده است و گفته است کرده و به وجوب می رسا 
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ا خبر را بر اسم مقام نکنیم ضمیر ها  هم لفظا و هم رتبه فی الاار صاحبها . دلیل این مثال آنست که اگر در اینج

 بایا به متاخر عود کنا. 

 ولی کتاب باائه النحو در سه جا واجب دانسته که این تعابیر بهتر از تعبیر فوق است . حال آن سه مورد : 

 مبتاا شامل ضمیر عائا به خبر باشا . ان فی الاار صاحبها -1

 « 1ان فی ذلک لعبره لمن یخشی» ل شود : بر اسم الم ابتاا داخ -2

 « 2ان للمتقین مفازا» اسم نکره ی باون مسوغ ابتاائیت باشا :  -3

 3:  دخول ما زائده پنجمفصل 

گاهی بر سر حروف مشبهة بالفعل مائی داخل می شود که اصطالحا آن را ما کافه از عمل نامگذاری می کننا . و 

کف از عمدل وجدود   صا البته که این نامگذاری اشتباهی است زیرا خیلی وقت ها وقتی این ما  داخل می شود 

 ناارد و عمل باقیست . 

 -وقتی ما داخل میشود مجموعا دو حکم را می توانیم برای آن حروف در عمل یا عام عمل لحاظ کندیم . الدف   

حکم غیر لیت ؛ حکم لیت اینست که هم اعمال و هم اهمال جائز است و نحویدون ایدن را ذکدر     -حکم لیت ب

فعل شبیه تر است . لذا در اهمال  کرده انا که اهمال قیاسی تر است . فرق لیت با غیر لیت در اینست که لیت به

 نمی شود که بر فعل داخل شود . پس گفته نمی شود : لیتما قام زیا 

ولی گاهی هم اعمال جائز اسدت. انمدا   «  .  4انما اهلل اله واحا» و حکم غیر لیت اینست که اعمال باطل می شود 

زیاا قائم 
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 1فصل ششم : احکام عطف بر اسم

حث این سوال به ذهنمان بیایا که دلیل مطرح کردن این مبحث چیست ؟ جواب این سدوال  شایا در ابتاای این ب

اینست که چون این اسم قبال مرفوع بوده و فی الحال منصوب است لذا امکان اختالف وجود دارد . لذاست کده  

 حکام این عطف : از عطف بر خبر بحث نمی شود . زیرا قبال و فی الحال مرفوع است . حال میپردازیم به بیان ا

 قبل آمان خبر  -2بعا آمان خبر  -1وقتی اسمی را به جای اسم ان عطف میکنیم دو حالت وجود دارد : 

. البتده دو نظدر    وجه دیگری صحیح نیست . مثل : ان زیاا و عمرا قائم، اگر خبر هنوز نیاماه باشا غیر از نصب 

که نظر آقای کسائی می باشا . «  اعراب اسم مخفی باشا یا نباشا » دیگر هم وجود دارد . نظر اول : جواز مطلق 

 نظر دوم : جواز به شرط اینکه اعراب اسم مخفی باشا . ان موسی و عمروُ قائم . 

اا قائم و عمدرا او عمدرو . اگدر نصدب     ولی اگر خبر آماه باشا . دو وجه جائز است : نصب و رفع . یعنی ان زی

باهیم خوپ مشخص است که برای عطف به لفظ زیا که منصوب است می باشا . ولی اگر رفع باهیم نحویدون  

اختالف در عامل رفعیت دارنا . نظر اول : عطف بر محل اسم ان . محل اسم ان چون قبال مرفوع بود بده خداطر   

. نظر دوم : عطدف بدر    . به نظر بناه این نظر صحیحی است  ع می دهیممبتاائیت لذا اآلن هم اسم معطوف را رف

. به نظر می رسا این قول مطابق با واقع نیست به خاطر مشقتی که در آن است. محل ان و اسم که ابتاائیت است 

زیرا اوال یک چیز را بر دو چیز عطف کرده و ثانیا یک قسمت از آن دو قسم حرف است و عطف اسم بر حدرف  

. نظر سوم : این اسم مبتاائی است که خبرش حذف شاه است و قرینه برای حذف همان ار نیکویی نمی باشا  ک

 و این هم نیکو به نظر نمی رسا . زیرا در اصل بر عام تقایر است .  خبر مذکور برای ان می باشا.

 ز حروف ؟سوال : آیا این حکم بر همه ی حروف مشبهه بالفعل جاری است یا خیر فقط بعضی ا

این احکام سرایت میکندا . پدس نمدی تدوان      جواب : بر همه ی حروف جاری نیست و فقط در اِنََّ و اَنَّ و لکنَّ

احکام فوق را بر لیت و لعل و کان هم جاری کرد . البته فرا  بعا در این سه حرف اجازه ی رفع دادن معطدوف  

اختالفی ناارنا . البته برای اَن شرط گذاشدته اندا ؛ آن   . و نحویون در این  بعا استکمال خبر را صادر کرده است

 هم اینکه لفظی سابق شود برآن که به معنای علم باشا . 

 و اِال فاعلموا انا و انتم     بغاة ما بقینا فی شقاق
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شاها : شاها در ایسنت که اسم معطوف بر ان یعنی انتم مرفوع است و اگر منصوب بود ایاکم می آما و قبدل از  

علم سابق شاه است . و قبول کردن این شاها بنا به نظر کسانیست که رفع را قبل از استکمال خبر جائز مدی   ان

 داننا . 

  « 1و رسولُه المشرکینمن   و اَذان من اهلل و رسوله الی الناس یوم الحج االکبر ان اهلل بری» 

شاها : مثال قبلی قبل استکمال خبر بود ولی این مثال بعا استکمال خبر است . لفظ رسول بعا آمان بدری  کده   

 خبر است مرفوع شاه بنابر یکی از چنا وجه فوق . 

نکته جالب : مطلبی به خاطر می آیا که چنا سال پیش در یکی از کتب خواناه ام  و متاسدفانه موفدق بده پیداا     

، خیلی از مردم از تعلم ادبیدات  « علیه السالم»آن نشام . می گوینا بعا از شهادت حضرت علی کردن منبع برای 

آن پار  ، عرب عاجز مانانا و ناچارا بایا پیش اصحاب آن حضرت می رفتنا . مصمم شانا نزد ابواالسود دئلی

پیش او رفتنا او پیشنهاد آنان  برونا . وقتی« علیه السالم » ادبیات عرب و نزدیکترین اشخاص در ادبیات به علی 

را در مورد آموختن ادبیات عرب به آنها رد کرد . و آنها هر چقار اصرار کردنا او قبول نکرد . تا روزی که یکی 

از اشخاص وقتی از کنار ابواالسود دئلی گذشت در آیه ی فوق رسول را به جای المشرکین عطف کرده و آن را 

نعوذ بداهلل  » نایش این چنین می شا : خاانا برائت می کنا از مشرکین و از پیامبر کسره داد . که در اینصورت مع

و دیا عوام الناس فهم اشتباهی از روایات و آیات مدی کنندا پیشدنهاد    ابواالسود دئلی وقتی این آیه را شنیا « . 

 مردم را در مورد تعلیم ادبیات عربی قبول کرد.
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 حروفمباحث جزئی در  -فصل هفتم 

 1اِنَّ  -1

 این حرف را قبل از اَنَّ بحث می کنیم به خالف کتاب مغنی االدیب به دلیل اینکه اِن اصل است برای اَن .

وقتی کتبی که از حروف بحث می کننا را مطالعه کنیم برای اِنَّ سه حالت بیان کرده انا . دو حالت حرف و یک 

حالت فعل که محل بحث نیست . یک حالت حرف عبارست از حرف جواب بودن مثل نعم که این هم از محدل  

اها و به تعبیر دیگدر حدرف   بحث خارج است و یک حالت هم عبارتست از اینکه نصب به اسم و رفع به خبر ب

 مشبهة بالفعل باشا . که محل بحث ما این قسم است . 

در اینصورت این حرف فقط یک معنا دارنا که عبارتست از معنای تحقیق و تاکیا . و نظر اصلی در مورد عملش 

 همان نصب به اسم و رفع به خبر است . 

عبارتسدت از   امدا نظدر اول   مورد اشکال قرار می دهیم . را  هادیگر هم وجود دارد که آن دو البته در مورد عمل

اینکه اسم و خبر را هر دو را منصوب کنا و برای این قول ، حایث پیامبر را مثال زده انا که می فرماینا : ان قعر 

جهنم سبعین خریفا . شاها طبق قول مثبتین اینست که ان به اسم اش که قعر است و خبر ش کده سدبعین اسدت    

 ه است . نصب داد

برای فعل مقار : یکون سبعین عاما . نکته : در این شعر معندا ایدن چندین    جواب : اینجا سبعین ظرف است برای 

نیست که بگوییم : قعر جهنم هفتاد سال است . بلکه معنا این چنین است : رسیان به قعر جهنم هفتاد سدال مدی   

جهنم یکون سبعین عاما . در این جدواب سدوالی بده     کشا . پس تقایر نهایی شعر این چنین است . ان بلوغ قعر

ذهن می آیا و آن هم اینست که در این جواب تکلف است زیرا اصل بر عام تقایر است . ما بر این اشکال هدم  

پاسخ می دهیم و آن هم ایسنت که عام تقایر در جایی بود که هر دو ممکن باشا ولی در اینجدا طبدق اشدکال    

 جائر است . فتامل .  معنوی مذکور فقط تقایر
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نظر دوم ملحق به نظر اصلی هم اینست که گاهی اسم بعا ان مرفوع می شود ؛ و مثبتین برای قول خود باز هم از 

حایث پیامبر استفاده کرده انا . ان من اشا الناس عذابا یوم القیامه المصورون . که المصدورون را اسدم ان مدی    

 داننا در حالیکه مرفوع است . 

 : اسم ان ضمیر شان مستتر است نه المصورون . جواب 

این ها بحث در معنا و عمل اِنَّ بود . حال میپردازیم به تخفیف این حرف که تقریبدا اکثدر کتدب ایدن بحدث را      

 واکاوی کرده انا : 

وقتی این حرف تخفیف می شود غالبا عمل نمی کنا و عملش خیلی کم است . کوفیون نظدر نیکدویی در مدورد    

توجیهات گوناگونی ذکر کرده انا اینست که ان اصال تخفیف نمی شود و برای مثال های مذکور در کتب  تخفیف

. و این نظر خوبی نیست . زیرا توجیهات جالبی ناارنا و گاهی بین خودشان افرادی ان را با تخفیف عمدل داده  

 است . 

بحث کردیم. حال ببینیم آیا انما تاثیر معنوی هم  دخول ما : وقتی ما داخل بر ان می شود در مورد تاثیر لفظی قبال

دارد یا خیر . نتیجه ی بحث ایسنت که بله دارد . و آن معنای معنای انحصار است . که کتاب الموجز فی اصدول  

 الفقه هم این معنا را قبول دارد و صحیح هم می باشا .

. که اگر به انما اول  1یوحی الی انما الهکم اله واحا برخی ها این معنا را قبول نکرده انا با آیه ی شریفه : قل انما

 معنای انحصار قائل شویم داللت بر این دارد که فقط بر پیامبر وحات خااونا وحی می شود نه چیز دیگر . 

جواب این اشکال ایسنت که حصر دو نوع است . حصر مطلق و حصر مقیا . این حصر ، حصدر مقیدا اسدت .    

 یعنی در امر ربوبیت فقط وحات خااونا وحی می شود و وحی در مورد امور دیگر را نفی نمی کنا . فتامل . 

 2اَنَّ -2

 ن را بعا از اِنَّ بررسی می کنیم . همانطور که قبال گفته شود اِنَّ اصل است برای اَنَّ . لذا حرف اَ
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کتب ادبیات عرب مجموعا برای اَنَّ سه وجه را بیان کرده انا . دو وجه حرفی و یک وجه فعلی از ماده ی انین به 

معنای گریه . بایهی است که  این وجه محل بحث ما نیست . ولی دو وجه دیگر محل بحث ما هستنا زیرا هر دو 

 محسوب می شونا . حال آن دو وجه : جز  حروف مشبهة بالفعل

مشبهة بالفعل به معنای لعل  که عبارتست از همان  معنای ترجی . مثال : ائت السوق اَنک تشتری لنا شیئا . که  -1

نصب به اسم و رفع به خبر داده همانگونه که معلوم است . این وجه قلیال اتفاق می افتا . ولدی وجده دوم کثیدر    

 االستعمال است .

 مشبهة بالفعل به معنای به معنای تحقیق و تاکیا . تاثیر لفظی : نصب به اسم و رفع به خبر .   -2

 یا لیت شعری ا کما اخبروا      باَن عباسا قطیع الوتین

 وقتی ما داخل برا این حرف میشود مثل ان معنای انحصار دارد و اثبات این مطلب در بحث قبلی گذشت . 

یکی از فرق هایی که اَن با اِن دارد اینست که اَن موصول حرفی است . یعنی بعا از آن کالمی که آماه اسدت را  

 تاویل به مصار می برد . 

 مثال : فهمت اَنک مسافر : که تاویل به مصار رفته و می شود : فهمت کونک مسافرا .

--------- 

 فصل : بحث در فتح یا کسر انَّ . 

 یکی از مباحث کاربردی این بحث اینست که ما کی از اِنَّ استفاده کنیم و کی از اَنَّ . 

خالصه مطلب : اگر کالمی که در آن حرف مشبهة بالفعل است معمول بود فتح می دهدیم یعندی اَنَّ . و در غیدر    

 اینصورت کسر می دهیم . یعنی اِنَّ . 

 و حال تفصیل این مطلب از کتب : 

 :فتح همزه 

 معمول به عمل رفعی : ذهب عن االذهان انک جاهل .  -1
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 معمول به عمل جری : ضربتک بانک کاذب -2

 معمول به عمل نصبی : فهمت انک عالم -3

 کسر همزه : 

 1شی قایرابتاای جمله : اِن اهلل علی کل   -1

 جمله حالیه باشا : زرتک و انک مریض -2

 صار صله : جا  الذی انه قائم -3

 ی ماده ی قول : قلت ان زیاا قائممحک -4

 ابتاا  جواب قسم  -8

 بعا این حروف : اَال . حتی ابتاائیه . اذ . حیث . کال -  1

 بعا افعال قلوبی که به الم ابتاا  معلق از عملنا : واهلل یعلم انک لرسوله و اهلل یشها ان المنافقین لکاذبون .  -9

 جواز فتح و کسر هردو :

 ئیه : کسر به خاطر واقع است در جایگاه ابتاای جمله و فتح به خاطر قابلیت تاویل به مصاربعا اذای فجا -1

 بعا قسمی که ما بعاش الم نیست : حلفت انک کریم -2

 بعااز فا  جزا : کسر به خاطر ابتاای کالم و فتح به خاطر قابلیت تاویل به مصار -3

 اعل دو تا قول معنیً واحا باشا . خیر القول انی احماانَّ خبر از قول باشا و خبرش هم قول باشا و ف -4

 استعمال در تعلیل : ضربت اَِ نک تادب -8
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 1کَاَنَّ -3

یکی از حروف مشبهة بالفعل است . که نصب به اسم و رفع به خبر می دها و معنای اصلی آن تشبیه اسم به خبر 

 است . 

بحث در تجزیه : نتیجه ی مباحث کتب نحوی در مورد اَن اینست که این حرف مرکب است از کاف و اِنَّ و این 

به نظر بناه صحیح است زیرا فتح همزه به خاطر دخول کاف خواها بود . بنابر این نبایا از کان در اینجدا بحدث   

ذکر کرده انا و این حرف کثیر االستعمال است  می شا بالیل اینکه همان اِن است . ولی به دلیل اینکه اکثر کتب

 یک حرف جااگاه محسوبش کردیم . 

 بحث در معانی : چنا معنا ذکر کرده انا که همه ی آن ها صحیح است و البته در قبول کردنش اختالف است.

است . کان زیاا اسا .  بعضی ها جمود اسم راشرط این معنا قرار داده  تشبیهمعنای غالبی و اصلی که معنای   -1

انا و گفته انا اگر مشتق باشا معنای شک و ظن است . و به نظر بناه این مطلب صحیحی نیست زیرا نحن ابندا   

 الالیل و ال دلیل له . 

ا قرار داده انا و اثبات شا کده  معنای شک وظن : کانک بالشتا  مقبل . بعضی ها اشتقاق اسم راشرط این معن -2

 کار اشتباهی است .

 تقریب : همان مثال برای شک و ظن با فرق اینکه مراد متکلم تقریب باشا . -3

چگونگی تشخیص معنای تشبیه یا شک و ظن  یا تقریب : بستگی به مراد متکلم و قرینه های حالیه وسیاق هدای  

 کالم دارد . 

 که کانما شنیاه نشاه است .ذکر این نکته حائز اهمیت است 
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 1لیت -4

یکی دیگر از حروف مشبهة بالفعل است که نصب به اسم و رفع به خبر می دها . و معنایش تمنی است . تمندی  

به معنی آرزو است . لیت غالبا برای تمنی شی  محال می آیا مثل : لیت الشباب یعود یوما . و نحویون گفته اندا  

 می آیا و این کامال صحیح است چون استعمال شاه . گاهی برای شی  ممکن هم 

بعضی از نحویون گفته انا که گاهی هم اسم و هم خبر را منصوب می کنا و برای قول خود مثدال زده اندا : یدا    

لیت ایام الصبا رواجعا . که نظر صحیحی نیست . زیرا یکون مقار است . و رواجع خبر یکون است نه خبر لیدت  

 تا مرفوع شود . 

یک خصوصیت مهمی که لیت  دارد اینست که وقتی به آن ما داخل شا اختصاص به اسما  از بدین نمدی رود .   

نمی شود گفت : لیتما جا  زیا . و اعمالش هم جائز است به خاطر بقا  اختصاص به اسم و اهمالش هدم جدائز   

 است به خاطر حمل بر اخوات . 

 حرف به فعل ذکر کرده انا .  نحویون دلیل این اختصاص را تشبیه زیاد این

 2لکِنَّ -5

نکته ی جالب در لکن اینست یکی دیگر از حروف مشبهة بالفعل است که نصب به اسم و رفع به خبر می دها . 

که در معنایش اختالف است ! و این خود جای سوال دارد ! . نتیجه ی اختالف نحوی های در معنای لکن اینست 

معنای استاارک است . به خالف بعضی ها که می گوینا استاارک و تاکیا یدا فقدط   که لکن یک معنا دارد و آن 

 تاکیا . 

حال به بررسی معنای استاارک می پردازیم : در فرهنگ معتبر آذرتاش آذرنوش آماه است که استاارک به معنای 

ک در اصدطالح کدالم   برای استاار  3تصحیح و اصالح کردن  است  و به عبارتی دیگر اشتباهی را جبران کردن.

نحو حجة االسالم صفائی بوشهری بهترین تعریف را در کتاب باائه النحو ارائه داده اندا و آن تعریدف اینسدت :    

 « . استاارک یعنی دفع توهماتی که از کالم سابق به ذهن خطور میکنا» رفع ما یخطر بالبال من الکالم السابق: 

                                                           
 122و  114البهجة المرضیه ص  - 149باائه النحو ص  - 411ص  1ج « عوامل مال محسن » جامع المقامات  - 282مغنی االدیب ص   - 1
 122و  114البهجة المرضیه ص  - 149باائه النحو ص  - 418ص  1ج « عوامل مال محسن » جامع المقامات  - 212مغنی االدیب ، ص  - 2
 148آذرتاش آذرنوش ، ص  - 3
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 1لَعَلَّ -6

که نصب به اسم و رفع به خبر می دها و معنای اصلیش همان معندایی   بالفعل استیکی دیگر از حروف مشبهة 

کدذلک یبدین اهلل  ایاتده لعلهدم     » امیاواری به وقوع مضمون خبر برای اسم » بود که قبال گفته شا . ترجی یعنی 

 می دهیم :ولی دو معنای دیگر هم ذکر کرده انا که ما آنها را قبول کرده و مورد بررسی قرار  « 2یتقون

 4استفهام : لعل اهلل یحاث بعا ذلک امرا - 2 3تعلیل : فقوال له قوال لینا لعله یتذکر او یخشی -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 149باائه النحو ص  - 418ص  1ج « عوامل مال محسن » جامع المقامات  - 288مغنی االدیب ، ص  - 1
 189سوره مبارکه بقره ، آیه   - 2
 44سوره مبارکه طه آیه  - 3

 2سوره مبارکه طالق ، آیه  - 4
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  نتیجه گیری :

بحث از حروف مشبهة بالفعل یکی از مباحث مهم و بسیار کاربردی در کالم عرب است . فهم معانی مسدتفاد از  

همانگونه که در داستان ابواالسود دئلدی  » حروف و تاثیر اعرابی حروف ما را در فهم معنای کمک وافری می کنا

رین بیانها بود که از صفر تا صا مباحث را زیر بیانی که در این مقاله شا یکی از ساده ترین و عامیانه ت« ذکر شا

ذره بین قرار داده و نتیجه ی اختالفات را برای شما به کتابت در آورد . و نتیجه ی این مباحث این شدا کده بدا    

گشودن قرآن و پیاا کردن این حروف می توانیم فهم صحیحی از تعبیرات باست آوریدم . اگدر بعدا آن اسدمی     

ن چیزی را نسب دهیم و اسم مرفوع بعا از آن ، همان چیزی است که بایا به آن اسم نسبت منصوب بود بایا به آ

داده شود . اگر این مقاله را به دقت مطالعه کنیم ک می کنیم  که در ان زیاا مسافر فی القم هاف متکلم اینسدت  

نه فی القم . بلکده فدی القدم    که اعالم کنا زیا مسافر است نه اینکه بگویا در قم است زیرا خبر ان مسافر است 

 ظرف است برای مسافر . 

پس ان شا  اهلل اگر این مقاله به دقت مطالعه شاه با توجه به استفاده ی کثیر آیدات و روایدات از ایدن حدروف     

 اهمیت این مطالب فهمیاه می شود . 

 الحمد هلل رب العالمین -پایان مقاله 
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